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BAKANIN MEKTUBU
Geçtiğimiz hafta sonu Bulgaristanın Pyrgos Kulübü için Bourgas kentinde yaptığımız uluslararası RYLA
seminerine İstanbul’dan Bilal Gündoğdu , Edirne’den Ozan Kurtuluş , Özerk Durdu ve Onur Sivrikaya olmak
üzere 4 öğrenci götürdük. Öğrencileri Tamer Boral ve Emre Alp dostlarımız Öğretmeni ise Ali Es dostumuz
götürdüler. Edirne Rotary Kulübü yurtdışında yaptığı bu seminerle Türk Rotary’sinde bir ilke daha imzasını atmış
oldu. Öğrencilerin transferini sağlayan her türlü ihtiyaçlarını gideren Gençlik Hizmetleri Ana Komite Başkanımız
Emre Alp’e sevgili Tamer Boral’a ve öğretmeni İstanbul havaalanından alıp Burgaz kentine götüren sevgili Ali
Es’e çok teşekkür ediyorum .
GSE programı çerçevesinde ülkemizi ziyaret eden Avustralya grubunu 28 Nisan Salı günü saat 12.00 de
Rotary evi önünde Lüleburgaz Rotary Kulübü Başkanı ve sekreterinden Uluslararası Rotary Vakfı Ana Komite
Başkanımız Kenan Karakuş ve Serhad Ceylan ile birlikte teslim aldık. Kale içinde otantik Melek Anne
lokantasında yediğimiz öğle yemeğinden sonra , sırası ile Selimiye Camii , Sweti Yorgi Bulgar Kilisesi , Sarayiçi
ve II.Beyazıt Külliyesi’ni gezerek Saat 18.00 de evlere dağıldık. Akşam Rotary toplantısında kendilerini ve
ülkelerini tanıtan GSE Grubunun Başkanı aynı zamanda Kyneton Rotary Kulübü Başkanı Rtn Brett Lefebure
benim, öğretmen Nicole Case Kenan Karakuş’un , öğretmen Kerry Murrell Kemal Karakuş’un , öğretmen Jane
Shannon Serhad Ceylan’ın ve öğretmen Natasha Togni Muzaffer Memiş’in misafiri olarak evlerimizde
konakladılar. Ertesi sabah evlerde yaptığımız kahvaltıdan sonra saat 10.00 da Beykent Kolejine giderek orada
meslekleri ile ilgili çalışmalar yaptıkları gibi aktif olarak derslere de katıldılar. Öğle yemeğini de okulda yiyen grubu
saat 15.00 de okuldan alarak çarşıya götürdük ve 18.30 a kadar serbest bıraktık .Oradan Karaağaç bölgesindeki
tanıtım gezisinin ardından Meriç kenarında Üniversite tesislerinde eşlerimiz ve kulüp üyeleri ile birlikte yediğimiz
akşam yemeğinden sonra evlere geri döndük. 30 Nisan Salı günü sabah kahvaltısını Sera’da birlikte yaptık.
Kahvaltıdan sonra misafirlerimizi Yasef Romano , Serhad Ceylan ve Güliz Elif Ersöz’ün eşliğinde özel minibüs ile
İstanbul Yenikapı’ya götürüp 15.30 hızlı feribotuna bindirerek Yalova Kulübüne teslim ettik . Bütün bu program
süresince bir an dahi yanımızdan ayrılmayan tercüme konusunda bize çok yardımcı olan Sayın Güliz Elif Ersöz
hanımefendiye Kulübüm adına çok teşekkür ediyorum.

2420 Bölge Konferansı 16-19 Mayıs 2009 tarihleri arasında Antalya Miracle Resort Otelde
Toplantıda görüşünceye kadar sağlıklı kalın . Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Rtn Akın TİRYAKİOĞLU
Önümüzdeki toplantımız 05 Mayıs Salı günü Saat 20.00 de Rotary evinde

NĐSAN AYI ROTARY TAKVĐMĐNDE DERGĐ AYIDIR
BAKAN : Akın Tiryakioğlu

SEKRETER : Serhad Ceylan

GEL.D.BK. : Cengiz Benakman

SAYMAN : Recayi Aran

GEÇ.D.BK. : Oktay Alemdar

MİSAFİRLERİMİZ
Brett LEFEBVRE

Öğretmen

Kyneton Rotary Kulübü

Nicole CASE

Öğretmen

Echuca-Momama RK sponsor

Kerry MURRELL

Öğretmen

Bacchus Marsh RK sponsor

Jane SHANNON

Öğretmen

Carlton RK sponsor

Natasha TOGNİ

Öğretmen

Port Melbourne RK sponsor

Emir ALP

Öğrenci

Akın Tiryakioğlu misafiri

Gürhan BA

İşadamı

Recayi Aran misafiri

Güliz Elif ERSÖZ

İşkadını

Kulüp misafiri

ATTENDANCE GETİRENLER
Ali Es , ükrü Ciravoğlu

teşekkürler………………..

MAZERETLİ ÜYELERİMİZ
Ahmet Çelik , Ahmet Deveci , Demirkan Çağlayan , Emre Ülkümen , Hasan Altuntaş, İlhan Toksöz, Kaya
Zeybekoğlu

(Mazeret bildirdikleri için teşekkürler)

ARAMIZDA GÖREMEDİKLERİMİZ
Tarık Etker
DEVAM YUZDESİ
YUZDES : %72

DUYURULAR :
•

Edirne Rotary Kulübü Sayın Başkanı ve Değerli Üyeleri;

Bulgaristanın Pyrgos Kulübü tarafından Burgas kentinde yapılan Uluslararası RYLA seminerine, Türkiye’den
katılan 4 öğrenciden biri olan oğlum Özerk Durdu’nun da katılmasını sağlıyan siz Edirne Rotary Kulübü Sayın
Başkanı ve değerli üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunar, yolculuk ve konaklama boyunca gerekli ilgilerini
esirgemeyen Sayın Emre Alp, Tamer Boral ve Ali Es Beyefendilerede ayrıca teşekkürlerimi sunarım.
Saygılarımla Haluk Durdu
•

Sevgili Akın Başkanım,

Bölge RYLA Komitesi Başkanımız Rtn.Polat Özcan’dan sevinerek aldığım habere göre Bulgaristan’ın Burgaz
şehrinde düzenlemiş olduğunuz RYLA seminerinin başarı ile tamamlandığını öğrenmiş bulunuyorum. Uluslararası
RYLA’ların önderliğini yapan Edirne Rotary kulübümüzü bir ilki gerçekleştirmiş olmalarından dolayı kutlar, başarılı
çalışmalarını önümüzdeki yıllara taşımalarını dilerim.
GDG Murat Çelik 2420.Bölge Gençlik Koordinatörü
•

Uluslararası Rotary Vakfı Eğitim Semineri 3 Mayıs Pazar günü Bostancı Green Park Otelde

Saat 09.00 ile 15.30 arasında. Bu toplantıya 2009-2010 Dönemi Başkanı , Sekreteri ve Uluslar arası Vakıf Ana
Komite Başkanı katılmaları gerekli.

BÜLTEN
Tlf :
0 284 212 42 32
0 284 212 63 45
e-posta : tiryakin@ttmail.com ceylanserhad@hotmail.com

0 284 225 23 66
recayiaran@yahoo.com

DOMUZ GRİBİ :
Meksika'da ortaya çıkan kısa sürede 100 den fazla insanın ölümüne 1000
den fazla insanında hastalanmasına yol açan bir virüs hastalığı Hastalık nedeniyle
Meksika'da tüm etkinlikler iptal edildi. Herkese koruyucu maske takma çağrısı
yapıldı. Okullar, müzeler, kütüphaneler ve tiyatrolar, binden fazla kişinin
hastalandığı salgını zapt etmek için kapatıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kuzey
Amerika'daki domuz gribi salgınıyla ilgili olarak "uluslararası endişeye yol açan acil
durum" ilan etti. Uluslararası uzmanlardan oluşan Acil Durum Komitesi'nin
toplantısında, mevcut durumla ilgili veriler değerlendirdi. İnsanlara
tokalaşmamaları, birbirlerini öpmemeleri, ellerini sürekli yıkamaları tavsiye ediliyor.
500 bin grip aşısı da sağlık merkezlerine dağıtılıyor. Amerikan Salgın Hastalık
Önleme Merkezi Sözcüsü Thomas Abraham’a göre de virüsün insandan insana
yayılan bir tür olması endişe verici. Virüsün kontrol altına alınamayabileceği uyarısında bulundu.
Bu arada salgın hızla dünyaya yayılmaya başladı. Meksika'nın komşusu ABD'de sıkı önlemler alınmaya
başlanmasına rağmen New York'ta 75 öğrenci domuz gribi şüphesiyle karantinaya alındı. Meksika sınırına yakın
eyaletlerin valileri de tıp uzmanlarıyla görüşerek önlemleri belirledi.Yeni Zelanda'da da Meksika'dan dönen, bazısı
grip belirtisi gösteren 25 kişi karantinaya alındı. Yeni Zelanda'nın en büyük lisesinin öğrenci ve öğretmenlerinden
oluşan grubun dün Auckland'e döndüğü belirtildi.Auckland Bölge Halk Sağlığı Hizmetleri Müdürü Dr. Julia Peters,
13 öğrenciyle 1 öğretmenin sağlık durumunun iyi olmadığını, bir öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Avrupa kıtasında ise İspanya , İngiltere ve Fransada vakalar görüldüğü sadece İspanya’daki vakanın domuz gribi
olduğu diğerlerinin incelendiği bildirildi.

DOMUZ GRİBİ NEDİR?

Domuz gribi, normalde domuzlarda görülen A tipi grip virüsünün yol açtığı bir solunum hastalığı olarak biliniyor ve
bu hastalık hızla yayılabiliyor. Domuz gribi domuzdan insana ve insandan insana bulaşabiliyor. Virüse karşı
insanın doğal bağışıklığı bulunmuyor. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hastalığın kontrolden çıkmak
üzere olan geniş çaplı salgın olabileceği uyarısında bulunuyor. Domuz etinin yenmesiyle domuz gribi virüsü
bulaşmıyor. Virüs solunum yoluyla bulaşıyor. İnsanlardaki grip virüsü gibi, domuz gribi virüsü de domuzlarda
sürekli değişim gösteriyor. Domuzların solunum yollarında domuz, insan ve kuş gribi virüslerine duyarlı alıcılar
bulunuyor. Dolayısıyla domuzlar, virüslerin eş zamanlı bulaşması halinde yeni grip virüslerinin ortaya çıkma
ihtimalini artırıyor. DSÖ'ye göre, Meksika'da ölümlere neden olan domuz gribi virüsü A/H1N1. Bu virüs insandan
insana bulaşabiliyor. A/H1N1 virüsü, insan, domuz ve kuş gribi virüslerinin karışımından oluşuyor.

AŞISI VAR MI?

Domuzlara yapılan aşı bulunuyor, ancak insan için henüz aşı yok



Bunları Biliyormusunuz …..?


Yeni Zelanda’da yaşayan Kea adında bir cins papağan araba pencerelerinin etrafındaki kauçuk şeritleri
yer!



Kaydedilen en uzun tavuk uçuşu 13 saniyedir



Dünyadaki beyaz karıncaların toplam ağırlığı insanların 10 katıdır.



Eşeklerin gözleri dört ayaklarını da görebilecek şekildedir.



Kedilerin her bir kulağında 32 adele vardır.



Kutup ayıları solaktır.



Zürafalar 35 cm. uzunlukta siyah bir dile sahiptirler.



Hayvanlar aleminde sadece domuzlar güneşten yanabilir.



Baykuş, mavi rengi görebilen tek kuştur.



İnsanları parmak izinden, köpekleri ise burun izinden tanımak mümkündür.



Develerin üç tane kaşı vardır.



Kirpiler suyun üzerinde batmadan kalırlar.



Istakozların kanı mavi renktedir.



Salyangozların 25 bine yakın dişi vardır.



Yılanlar duyamaz.



Zürafalar yüzemez.



Kediler şeker tadını ayırt edemez.



Timsahlar, dillerini dışarıya çıkaramazlar.



Atlar, bir ay ayakta kalabilirler.



Yetişkin bir ayı, bir at kadar hızlı koşabilir.



2 bin 600 kurbağa cinsi vardır.



Bir sineğin, saatteki hızı 8 km’dir.



Yunuslar, gözleri açık uyurlar.



Sümüklüböceklerin dört tane burnu vardır.



Bir devekuşunun gözü beyninden büyüktür.



Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe, ayaklarının büyüklüğüne eşittir.



Ayı inlerinin girişleri her zaman kuzeye bakar.



Değerli taşların çoğu birkaç elementten oluşur, sadece pırlanta tamamen karbondan oluşur.



Bukalemunların dilleri, vücutlarından iki kat daha uzundur.



Üzerinde barkodu olan ilk ürün Wrigleys marka sakızdır.



Kereviz yerken harcanan kalori, kerevizin içindeki kaloriden daha fazladır.



Meşe ağaçları elli yasına gelmeden meşe palamudu üretemezler.



İnsan elinde, en yavaş uzayan tırnak bas parmağınki, en hızlı uzayan tırnak ise orta parmağınkidir.



.Güney Kore başkenti Seul, Kore dilinde “başkent” anlamına gelir.



Kanada, Kızılderili dilinde “büyük köy” anlamına gelmektedir.



Sahra Çölündeki Tidikelt kasabasına on yıl boyunca hiç yağmur yağmamıştır.

